
 

 

 

 

 

KidzEiland biedt peuter en buitenschoolse opvang aan op geheel Goeree-Overflakkee. Wij zijn op zoek naar 

pedagogisch medewerkers (part time) 

 

                      Vacature   Pedagogisch medewerkers  

 
Wie zijn wij 

• Eilandelijke organisatie met vestigingen in alle woonkernen van geheel Goeree Overflakkee 

• Peuter opvang met naadloze aansluiting basisonderwijs   

• Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar 

• Dynamische organisatie waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat 

• Professionele en betrokken medewerkers  

Wie zoeken wij 

• Pedagogisch medewerkers voor onze peuterspeelzalen en BSO locaties op Goeree Overflakkee 

Wie ben jij 

• Jij beschikt over een relevante mbo of hbo opleiding 

• Jij beschikt over een geldige kwalificatie (VE certificaat) voor werken in de kinderopvang dan wel bereid deze 

binnen KidzEiland te behalen  

• Jij kan een vertrouwde omgeving bieden, waarin een kind zichzelf kan en mag zijn 

• Jij kan kinderen inspireren  

• Jij bent flexibel, betrokken met een groot verantwoordelijkheidsgevoel  

• Jij wilt graag werken in een organisatie waarin eigen ideeën worden gewaardeerd 

• Jij wilt graag samenwerken met ouders en kinderen 

• Jij beschikt over een sterk plan- en organisatievermogen voor alle werkzaamheden binnen de BSO en /of 

peuterspeelzaal  

• Jij wilt werken bij een organisatie waarbij ruimte is voor jouw inbreng en ideeën  

• Jij kunt je conformeren aan de identiteit van de school waarin de BSO/peuterspeelzaal is gevestigd 

 
Wat wij bieden 
 

• Mogelijkheden op wisselende of vaste locaties 

• Volop ruimte voor ideeën en eigen inbreng 

• Een dynamische maar ook persoonlijke organisatie met prettige werksfeer  

• De mogelijkheid om leuk en veelzijdig werk te doen, binnen een groeiende organisatie 

• Een open aanspreekcultuur waarin we van elkaar leren en open staan voor nieuwe ontwikkelingen 

• Inschaling en salariëring conform cao-Kinderopvang 
 
 
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan voor 25 september je CV met motivatie naar m.stadhouders@kidzeiland.nl  
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 27 september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike 
Stadhouders op  06 51 44 73 86  

mailto:m.stadhouders@kidzeiland.nl

